
ООУ "Лазо
Трповски"



На�убавото и на�доброто училиште во
општина Карпош, со кое се гордеам
бидее�ќи има прекрасни и на�добри
наставници коишто се посветени на
работата и полни со љубов кон сите
ученици.

Училиштето Лазо
Трповски



Лазо Трповски
Роден 1901 година во село Д'мбени, то� потекнува од
револуционерно семе�ство.
То� е �унак, револуционер и комунист ко� сво�ата
душа и срце и ги подарил на татковината, го
жртвувал сво�от живот за народно ослободителната
борба и не заборавил дека му припаѓа на еден
понижен и обесправен народ.  Се борел за
отстранување на дискримнаци�ата и понижувањата
на македонското население. 
Лазо Трповски не доживеал да го види разгорот на
НОБ бидее�ки на одење за Солун то� заедно со други
шестмина, меѓу кои два�ца членови на
Покраинскиот комитет, на 11 април 1943 година
паднале во заседа на националистите од
колаборационистичката организаци�а ЕКА и биле
масакрирани на див�ачки начин. 

 

1901-1943

https://mk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/1943


Патронатот
на нашето
училиште



Одбележување

Патронатот на нашето училиште е на 11.04, годинава се
одблежува 52та година од постоењето на нашето
училиште. 
Училиштето е основано од 1968 година и секогаш се
одбележува со некои активности на учениците како
што се приредби.  
За �убиле�от од 50 години беа поканети неко� од
повозрасните наставници во пензи�а и ученици од
првата генераци�а.
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Активности во нашето
училиште

Нашето училиште учествува во разни конкурски,
натпревари и разни активности. Наставниците
секогаш не поттикнуваат да работиме и да
учествуваме во натпревари, исто така имаме и
интересни приредби како што беше X-Фактор пред
неколку години во ко� што учествуваа неколку
одделени�а. 



Учење од далечина
Поради пандеми�ата овааа учебна
година бевме принудени да учиме од
далечина, наставата се одвиваше
одлично и ние и наставниците се
навикнавме на новиот начин.
Единствено што сепак на сите ни
недостасува е дружбата во училиште.



Прашања и
одговори

Одговор:

Одговор:

Одговор:

Дали знаете кои познати
личности учеле во нашето

училиште?

1.

Најпознати личности кој учеле тука се: Калиопи
Буклевска, Дарио Панковски и Тања Кочовска.

2. Дали знаете која е наставничка која ја
водела првата генерација на ученици?

Тоа е Мира Жантева, а првата геннерација
на ученици е од далечната 1969година.

3. Која позната личност била наставничка во
нашето училиште?

Тоа е Невена Кочовска, член на
групатa Мањифико, која предавала

музичко образование.
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